
 

 

  

न्यूझीलंडला भूकंपाचा धक्का 
०१. न्यूझीलंडला रवििारी ७.८ ररश्टर स्केल भूकंपाचा धक्का बसला असून अमेररकेच्या भूिैज्ञावनक संस्थेने 

त्सुनामीचा इशारा विला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडच्या काही भागांतील िीज आणि भ्रमिध्िनी सेिा खंडडत झाली 

आहे. 

 

०२. ख्राईस्टचचचपासून ९० वकमी अंतरािरील भागाला या भूकंपामुळे तडाखा बसला आहे. पाच िर्ाांपूिी 

फेब्रुिारी २०११ मध्ये न्यूझीलंडला ६.३ ररश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसला होता. त्यात १८५ जिांचा 

मृत्यू झाला होता. 
 

०३.रवििारी झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ७.४ ररश्टर स्केल होती. या भूकंपामुळे ग्रामीि भागातील इमारतींचे 

नुकसान झाले आहे. . 

 

०४. या भूकंपात कोिीही जखमी झाले नसल्याचे रुग्ििावहका सेिेकडून सांगण्यात आले आहे. संभाव्य 

त्सुनामीच्या इशाऱ्यामुळे त्या दृष्टीने सुरक्षाविर्यक वनयोजन करण्यात येत आहे. 
 

 

 

मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपिी जयंत सािरकर 

०१. अखखल भारतीय मराठी नाट्य पररर्िेच्या ‘९७ व्या अखखल भारतीय मराठी नाट्य संमेलना’च्या 

अध्यक्षपिी ज्येष्ठ अणभनेते जयंत सािरकर यांची वनिड करण्यात झाली आहे.  
 

०२. अखखल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन हे अखखल भारतीय मराठी नाट्य पररर्िेतफे भरिले जाते. ग.श्री. 

खापडे हे इ.स. १९०५ साली पुिे येथे झालेल्या पवहल्या अखखल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष 

होते. सध्या अणभनेते मोहन जोशी हे संमेलनाध्यक्ष आहेत. 
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०३. रगंभूमीिर सहा िशके िािरताना समोरच्या रससकांना त्या भूवमकेत गुंतिून ठेिण्याची वकमया सािरकर 

यांच्याकडे आहे.  विजया मेहता, िामू कें कर ेयांच्यासारख्या विग्िशचकांच्या मागचिशचनाखाली त्यानंा रगंभूमीिर 

िािरता आले आणि ‘खलवटल णथएटर’ या सुधा करमरकर यांच्या बालनाटय़ चळिळीतही ते काम करू शकले.  
 

०४. आजही रगंभूमीिरील कलाकारांसाठी ितंकथा बनून रावहलेल्या केशिराि िाते, मा. ित्ताराम, मामा पेंडसे 

यांच्याबरोबर काम करण्याचे भाग्य सािरकर यांना वमळाले.  
 

०५. सौजन्याची ऐशीतशैी, सूयाचस्त, वटळक आगरकर, व्यक्ती आणि िल्ली, तुझे आहे तुजपाशी, ययाडत आणि 

िेियानी, एकच प्याला अशा विविधरगंी नाटकांमधून जयंत सािरकर अडतशय आत्मविश्वासाने िािरले. 
 

 

 

विश्वातील िीर्घिकांना जोडिाऱ्या िेटोळयांचा सैद्ांडतक पातळीिर शोध 

०१. िैज्ञावनकांनी प्रथमच विश्वातील आतापयांत मावहती नसलेले िीर्घिका पुंज ि त्यानंा जोडिारी िेटोळी 

गणितीय सदै्ांडतक पातळीिर शोधून काढली आहेत. आयकुा ि पुिे विद्यापीठातील िजै्ञावनक डॉ. सुरसजत पॉल 

यांनी गोिा येथे एसकेए पररर्िेत हे वनष्कर्च सािर केले आहेत.  
 

०२. विश्वातील हे िीर्घिका पुंज म्हिजे हायडर ोजनची एकमेकांशी जोडलेली िेटोळी असून ती विणशष्ट बबिूिंर 

जोडली गेली आहेत. गुरुत्िीय आकर्चिामुळे आपल्या आकाशगंगेसारख्या अनेक िीर्घिका एकमेकांशी जोडल्या 

गेल्या आहेत. िीर्घिकांना जोडिारी िेटोळी ही त्यांच्या िदृ्ीस उते्तजन िेिारी आहेत.  
 

०३. ही िेटोळी आतापयांत शोधली गेली नव्हती ती पॉल ि त्यांच्या चमूने गणिती पद्तीने शोधली आहेत. ि 

स्वेअर वकलोमीटर अ ॅर ेया जगातील सिाचत मोठय़ा रडेडओ िबुीिीच्या मितीने केलेल्या संशोधनात त्यांचे 

अस्स्तत्ि प्रत्यक्षात विसू शकेल असे सांगण्यात आले.  
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०४. या िेटोळयांच्या शोधामुळे आधुवनक खगोलभौडतकीतील अनेक कूटप्रश्न सुटिार आहेत. बॅररयॉन्स हे काही 

द्रव्य बाहेर फेकत असतात. त्यातून तार,े तेजोमेि ि आकाशगंगा तयार होतात त्यािर निीन प्रकाश यातून पडू 

शकेल. 
 

 

 

२०१६ सिाचत उष्ि िर्च असल्याचा जागडतक हिामान संिटनेचा इशारा 
०१. २०१६ हे िर्च सिाचत उष्ि िर्च ठरू शकते असे संयकु्त राष्टर ांनी म्हटले असून जागडतक तापमानिाढ थाबंली 

नाही तर अनेक आपत्ती येतील असा इशारा विला आहे.  
 

०२. २०१६ या िर्ाांत सरासरी तापमान औद्योवगक क्ांतीपूिच काळाच्या तुलनेत १.२ अंश सेस्ल्सयसने जास्त 

राहण्याची शक्यता आहे. या शतकात वकमान १६ िरे् सिाचत उष्ि होती असा याचा अथच होतो असे जागडतक 

हिामान संिटनेने म्हटले आहे. 

 

०३. तापमानिाढीची उच्चतम मयाचिा २ अंश सेस्ल्सयस असताना आपि वनम्म्या मागाचिर आहोत, संयकु्त राष्टर ांनी 

हिामान बिलांबाबत केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजाििी केली नाही तर पररस्स्थती आिखी वबिडू शकते.  
 

०४. एल वननोमुळे तापमान यािर्ीच्या सुरुिातीच्या काही मवहन्यात िाढले पि तो पररिाम कमी झाल्यानतंर 

पारा िाढलेलाच रावहला. जागडतक हिामान संिटनेचा अहिाल माराकेश येथील चचाच सुरू असताना जाहीर 

करण्यात आला आहे. गेल्या िर्ी पॅररसमध्ये हिामान पररर्ि झाली होती. 
 

०५. राजस्थानात गेल्या मे मवहन्यात फालोरी येथे ५१ अंश तपमानाची नोंि झाली होती असेही अहिालात 

म्हटले आहे. 
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सोमिारी सायंकाळी सुपरमून विसिार  

०१. पौर्णिमेचा चंद्र पृथ्िीच्या जिळ येत असेल, तर त्याला सुपरमून म्हितात. त्यािेळी चंद्रबबब चौिा टके्क मोठे 

ि तीस टके्क जास्त तेजस्िी विसते. 

 

०२. चंद्राचे पृथ्िीपासूनचे अंतर सरासरी ३ लक्ष ८४ हजार वकलोमीटर एिढे आहे. पंरतु,सोमिारी हे अंतर ३ 

लक्ष ५६ हजार ५०९ वकलोमीटर एिढे असिार आहे. 

 

०३. खगोलपे्रमींसाठी हा िगू्धशकच रा योग जिळजिळ ६८िर्ाांनी साधून आला आहे. 
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